Referat fra møde i klubhusudvalget den 19 / 6 2018
1) Ansøgning til Nordea Fonden.
Til dette punkt deltog Fondraiser Søren Sørensen fra Vordingborg kommune. Søren havde
lovet at give os et par inputs til vores ansøgning til Nordea Fonden. Søren havde inden
mødet fået tilsendt materiale- kladde til ansøgning - fra Flemming, så der var udgangspunkt
fore en snak. Materialet kan bruges i det videre arbejde i ”fondraising gruppen”
-

-

-

Vi tænker os at søge om en million. Da det kun er en del af det samlede beløb til
byggeriet, skal vi i ansøgningen skrive, hvad lige netop denne million skal gå til. Vi
enedes sluttelig om, at det er vigtigt at prioritere ungdomsdelen højt i ansøgningen.
Der skal være et retvisende og detaljeret finansieringsbudget. Den totale finansiering af
prisen på det samlede byggeri skal synliggøres. Vi blev enige om selvfinansiering, fonds
og et 30 årigt kreditforeningslån. Svend og Jørgen A udarbejder et budget. ( Som han i
øvrigt også fremlægger på medlemsmødet i august). Prisen på byggeriet skal reduceres
i forhold til de 20.000 pr m2, som arkitekterne har anslået. 15.000 pr m2 vil give en
samlet byggesum på 7,5 mill. Et beløb i denne størrelsesorden er mere realistisk for
vores pengepung.
Hvis vi får penge fra Nordea fonden, så skal byggeriet være igangsat indenfor et år fra
modtagelsen af midlerne
Der skal i ansøgningen være mere fokus på beskrivelse af aktiviteterne, der knyttes op
på huset. (Redegøres og fokuseres på konkrete aktiviteter)
Vi skal ikke skrive noget om turister. Det er erhverv og erhverv skal ikke være en del af
ansøgningen. Det skal handle om havnens brugere og byens borgere.
Søren mente, at der var et helt nyt ansøgningsskema til kystpuljen på vej efter den 27
/6. Der er i hvert fald nogle ændringer jvnf. hjemmesiden.
Visionen, der skal medsendes som bilag, skal lægges ind med klubbens logo./ på
klubbens brevpapir.
Der skal arbejdes videre med ”Lokale og anlægsfonden”. Referenten fik ikke noteret,
hvem der tager initiativ til dette???. Giv lige en tilbagemelding. ( De finansierer max 30
% af projektet). Det blev anbefalet at vi retter en forespørgsel til LA hurtigts muligt og
sideløbende med andre kontakter.

Tak til Søren for konstruktive kommentarer. Han vil meget gerne hjælpe videre og se
ansøgningen igennem inden fremsendelse.
2) Drøftelse af sidste nye materiale fra Ginnerup
Alle var enige om, at det er et meget flot hus med en særdeles god indretning, der er
blevet tegnet, men vi var også enige om, at prisen er for høj. Det må kunne gøres billigere
med fokus på materialevalg, teknikker etc.

Der er ligeledes generel enighed om, at listebeklædning sandsynligvis bliver både for dyr og
for svær at vedligeholde. Derfor blev Henning bedt om at tage kontakt til Ginnerup med
henblik på at få udarbejdet et alternativt forslag med rød beklædning og sort tagpap.
Henning skal ved samme lejlighed forhøre sig om status på tidsforbrug / økonomi .
PS. Henning har den 21/6 haft kontakt til Ginnerup, der meddeler, at de har brugt de timer
/ den økonomi , der var afsat til vores projekt.
Det har dog indvilliget i at lave et alternativt oplæg med anden tagdækning og anden
beklædning. Vi bruger fortsat det første oplæg til vore fondsansøgninger.
3) Samarbejdet med Vordingborg Kommune .
Jan formand har haft møde med Jan Michelsen. Mødet forløb i en god ånd og tone.
Henning S har haft møde med den arkitekt, der tegner på en helhedsplan/ masterplan for
havnen. (arbejdet er igangsat som forberedelse til politisk beslutning ) Hun blev orienteret
om vores projekt, som hun anså for at være et meget spændende projekt, der kan indgå
som en del af masterplanen… Der går sikkert lang tid inden en masterplan er politisk
vedtaget – sandsynligvis 2021? ? . Det må vi undersøge. FL spørger Jan Michelsen.
FL tager kontakt til Jan Michelsen med henblik på præsentation af vore nye tegninger.
4) Eventuelt
Der indkaldes til et kort orienterende medlemsmøde den 30. August 2018 klokken 19.00 .
Jan indkalder som formand . Mødet drøftes ligeledes i bestyrelsen på førstkommende
møde.
Bestyrelsen orienteres om status på byggeriet, og de sidste nye tegninger forelægges for
bestyrelsen.
Der afholdes møde omkring ansøgning til Nordeafonden på Svends kontor den 27 / 6
klokken 14.30.
Carsten , Hans og Svend deltager.
Alle kan sende bud på aktiviteter i vores nye ”vandaktivitetshus”. Meget gerne aktiviteter,
som vi ikke har i forvejen – eks. paddling, surfing m. m
Carsten orienterer LAG om status på vores arbejde. Fremsender kopi af tegninger, så de
kan se, at der sker noget.
Vores næste møde i udvalget er den 27/ 8 klokken 19.00 – Formøde for medlemsmøde.
Referent: Flemming

